Bakkehuset Assensvej 100 C
5500 Middelfart
Tlf.: 2447 3084
info@frivilligcentermiddelfart.dk
www.frivilligcentermiddelfart.dk
Åbningstid:
Mandag-torsdag kl. 9-12. Fredag lukket

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I FRIVILLIGCENTRET
torsdag den 28.04.2016 kl. 10.00 – 12.00
Deltagere:

Hans-Jørgen Tarup Nielsen (HJTN), Allan Bentzen (AB), Thorkild Damm (TD), Jonna Hansen
Madsen (JHM), Inge Lodberg (IL), Eleanor Jensen (EJ), Irma Greve (IG), Palle Hansen (PH)
og Jørgen Jensen (JJ)

Gæst:

Lis Huge, Sundhedschef ved Middelfart Kommune – kl. 10.15 (LH)

Referent:

Tanja Wraae (TW)

Afbud:
Fraværende: Stine Engelhardt Ibsen (SEI) og Per Laugesen (PL)

Dagsorden

Referat

Initiativ

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2.

Godkendelse af referat
fra mødet 31.03.2016

Godkendt.

3.

Økonomi

Status ved regnskabsføreren.

HJTN, JJ

Økonomien ser fin ud.
4.

Projekt
”Når jeg bliver gammel”

Hvordan kan Frivilligcentret medvirke til projektet ”Når
jeg bliver gammel” i henhold til medsendte dagsordentekst og korrespondance med Lis Huge?




HJTN, LH

Lis Huge uddyber projektet ”Når jeg bliver
gammel” med fokus på Frivilligcentrets og de
enkelte frivillige sociale foreningers rolle.
Dialog og spørgsmål
Projektet og dagsordenteksten drøftes i Bestyrelsen.

LH indledte med at orientere om, at Byrådet i forbindelse med indføring af nye styrringsmodeller også har
vedtaget nye indsatser, der skal gribes mere handlingsorienteret an og dermed inddrage borgere, organisationer og virksomheder i processen.
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En af indsatserne er ”Når jeg bliver gammel”. Årsagen
er, at alle statistikker og prognoser tyder på, at der vil
blive mange flere ældre i Middelfart Kommune i fremtiden.
Middelfart Kommune ser de ælde som en ressource og
ønsker med indsatsen at udvikle tiltag som motiverer,
inspirerer og aktiverer de ældre, så de holder sig både
fysisk og mental raske.
I første omgang ønsker kommunen at afdække behovene blandt de ældre – dvs. hvad efterspørges der og
hvad kunne lokke folk i gang med noget.
Ældrerådet er f.eks. kommet med forslag om et højskoleophold for folk, som starter den nye tilværelse
som pensionister.
Byrådet ønsker at indsatsen også skal henvender sig
til de mest sårbare i kommunen. Dvs. etablering af
kontakt til dem, som ikke kommer ud af sig selv, heriblandt gruppen af enlige mænd.
Sundhedsafdelingen ønsker at inddrage Frivilligcentret
og Ældrerådet i hele processen og efterspørger feedback med input til indsatsen ”Når jeg bliver gammel”.
Hvordan ønsker Frivilligcentret at blive inddraget i processen?
Efterfølgende drøftede Bestyrelsen indsatsen. Indsatsen er bredt defineret og er meget i tråd med de mange tilbud der allerede er fra både de sociale frivillige
foreninger såvel som fra de folkeoplysende foreninger.
Disse kan evt. udbygges eller tilrettes og ikke mindst
synliggøres mere, end de bliver i dag. En fin måde at
indgå i et samskabelsesprojekt.
Der blev blandt bestyrelsesmedlemmerne udtrykt bekymring over ressourceforbruget, når Frivilligcentret
indgår i processen – en bekymring om opgavens størrelse og omfang.
Endvidere blev det fremhævet, at vi også ønsker fokus
på ældre indvandrer, som har vist sig at være en meget sårbar gruppe.
Da det er vigtigt at indsatsen er nøje afgrænset og klart
defineret, ønsker Frivilligcentret at indgå i et samarbejde med politikkerne, når værdierne for projektet skal
fastsættes før processen sættes i gang. Det er vigtigt
at undgå gråzonerne.
Bestyrelsen er enig om, at indsatsen ”Når jeg bliver
gammel” er af stor værdi for alle. Derfor vil Frivilligcentret meget gerne være med i processen sammen med
Kommunen og Ældrerådet.
HJTN, AB og TW udarbejder et høringssvar til Sundhedsafdelingen, hvor der bl.a. vil blive gjort opmærksom på at:
 den nye medarbejder hos Kommunen som
skal koordinere indsatsen, bør sidde sammen
med Frivilligcentret 2-3 gange om ugen, for at
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5.

Indsatsområder 2016

få det optimale ud af samarbejdet og samskabelsesprocessen.
det er nødvendigt at udarbejde en tidsplan for
projektet for ikke at haste ting igennem af hensyn til samarbejdets omfang og ”personalernes” følgen med.
projektet startes op med en kortlægning af de
frivillige tilbud i kommunen, som udgangspunkt
for det videre arbejde.

Opfølgning med udgangspunkt i bestyrelsens beslutning, herunder tilbagemelding fra arbejdsgrupperne
vedrørende:

a. Psykiatriområdet
Arbejdsgruppen for Pårørendeguider og Middelfart
Kommune afholder et informationsmøde om uddannelsen til Pårørendeguide den 17. maj i caféen på Ældrecentret i Skovgade. Endvidere vil der komme information om mødet og uddannelsen i hhv. Melfar Posten og
Fyens Stiftstidende.
b. Bisiddere

PH

HJTN

Kurset afholdes i Østergades Forsamlingshus den 18.
maj kl. 10-17. Der er pt. 7-8 tilmeldte.

c. Flygtninge
HJTN, AB
TV-vært og journalist Abel Aziz Mahmoud kommer og
holder foredrag på kulturøen den 21. september 2016.
Han har bl.a. udgivet bogen ”Hvor taler du godt dansk”.
Inden foredraget besøger han sprogskolen i Middelfart
og spiser sammen med dem.
Der arbejdes fortsat hårdt på at få et sommerkursus op
at stå for 10 sårbare syriske familier. Det afgøres i
næste uge, om kurset bliver til noget. Frivillignet er
afhængig af yderligere sponsorater for at kunne afvikle
kurset.
Frivillignet er også medarrangør af ”Danmark spiser
sammen”. Arrangementet er på Østre Skole den 30.
april kl. 13-16, hvor der bliver serveret mad fra forskellige kulturer, kaffe & te samt syrisk underholdning.
EJ oplyste, at lokalsamfundene tager initiativ til både
møder og spisearrangementer med de nye flygtninge.
Frivillignet tages med på råd og der er en rigtig god
dialog og et rigtig godt samarbejde med lokalsamfundene.

6.

Tema ”Frivillighus”

d. Fælles foreningsmøde
Intet at bemærke.

HJTN

Opfølgning på status for Frivillighus

HJTN, AB

Middelfart Kommune har prøvet at komme i dialog med
Region Syddanmark om eventuelle ledige lokaler på
Middelfart Sygehus, når skadesklinikken nedlægges.
Regionen ønsker imidlertid ikke at tage stilling til dette
spørgsmål på nuværende tidspunkt, hvorfor planen om
flytningen til Aulby Skole fastholdes. Frivilligcentret
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afventer pt. indkaldelse til et lokaleudvalgsmøde, hvor
der skal besluttes, hvilke lokaler og områder Frivilligcentret overtager på Aulby Skole. Den nøjagtige dato
for flytningen er endnu ikke vedtaget.
7.

Personalepolitik

Der bliver afholdt MU-Samtale med Tanja tirsdag den
3. maj 2016.

8.

Nyt fra
udvalg/arbejdsgrupper

a.
Kurser, temamøder og uddannelser
- Kurser & arrangementer i foråret 2016
-

Bisidderkursus – 18. maj 2016 kl. 10.00-17.00 i
store glassal i Østergade Forsamlingshus

-

Andet

b.
PR og markedsføring
- Evaluering af april måneds forening – 3f Seniorklubben Ejby.
3f Seniorklubben i Ejby har givet udtryk for, at de
har været meget glade for omtalen og markedsføringen af foreningen i april. Både Melfar Posten og
Ugeavisen Vestfyn har bragt pressemeddelelsen
uredigeret.
-

HJTN, TD

HJTN, TW

HJTN, TW

Maj måneds forening er Hjerteforeningen.

c.
Frivilligdagen 30.09.2016 – Veje til deltagelse
HJTN, AB og TW har deltaget i Frivilligrådets temadag
for Frivillig Fredag. Der var både indlæg og gruppearbejde og der kom flere idéer op, som der skal arbejdes
videre med.

HJTN, AB, JHM,
TW

Arbejdsgruppen har holdt møde 28.04.16. Det blev
besluttet, at Frivillig Fredag bliver afholdt på Aulby
Skole med overskriften: Middelfart Frivillighus – Veje til
deltagelse.
Nærmere detaljer om dagen er endnu ikke aftalt. Der
arbejdes pt. med flere idéer og muligheder. Næste
møde i arbejdsgruppen er mandag den 9. maj 2016.
9.

Orientering fra formanden a.
bl.a.
Frivillige i skoleregi – ”Skolevenner”
Næste møde er 17. maj. Vi er nået langt i planlægningen. Samarbejdspapiret er udarbejdet og ligger nu til
godkendelse hos kommunen. Endvidere er der udarbejdet diverse formularer og arbejdsprocedurer til brug
for arbejdet med at rekruttere og sætte processen i
gang. Hvis alt går vel starter projektet op i august/september 2016.

HJTN

I nærmeste fremtid udarbejdes strategi for annoncering
og rekruttering af ”skolevenner”. Frivilligcentret får en
vigtig rolle i denne proces, og opfordrer derfor vore
foreninger til at byde ind, hvis de har kendskab til medlemmer eller andre, som kunne tænke sig at gøre en
forskel for børn og unge og være frivillig ”skoleven” ca.
2 timer om ugen på enten Østre Skole i Middelfart eller
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Anna Trolle Skolen i Brenderup.
b.
Foreningsdag i Brenderup – 23.09.2016
Intet at bemærke.
c.
Event ”Danmark spiser sammen” i uge 17.
Eventen er i samarbejde med Ældre Sagen, og Frivillignet markedsført i Melfar Posten med en ½ sides
annonce og i Ugeavisen med en mindre annonce.
A4 plakater er sendt ud til medlemsforeningerne og
delt ud til bibliotekterne, boligforeninger, Østergades
Forsamlingshus, Grimmermosehuset, Bakkehuset og
Jobcentret.
Plakaten er endvidere langt ud på Frivilligcentrets og
Middelfart Kommunes Facebook profiler samt på
hjemmesiderne.
d.
Henvendelse fra Iben Løvstad om besøgsvenner
Handicapafdelingen ved Middelfart Kommune efterspørger besøgsvenner til flere forskellige typer mennesker, end kun til ældre borgere.
HJTN, AB og TW tager forespørgslen op i Frivilliggruppen.

e.
Projekt Frivillig
Efter nøje gennemgang af udbudsmaterialet har HJTN,
AB og TW besluttet ikke at ansøge om Projekt Frivillig.
Pga. den nærtstående flytning samt opstart af projekt
”Skolevenner” mener vi ikke, at vi pt. har ressourcer til
opstart af yderligere et nyt og stort projekt.
Frivilligcentret har sendt et brev til FriSe om, at vi gerne byder ind på lignende opgaver en anden gang.
f.
Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget
Afholdes onsdag den 11. maj 2016.
Overskrifterne fra Frivilligcenter Middelfarts side vil
bl.a. være:
 Lokalesituationen og den kommende flytning
 Årsrapporten 2015
 Samskabelse
 Frivilligcentret - en vigtig samarbejdspartner
g.
Andet
Intet at bemærke
10.

”Bordet rundt”

Mulighed for at komme med små indlæg fra aktiviteter i Alle
de foreninger man repræsenterer.
TD spurgte om TW har behov for frivillige til at afhjælpe med almen kontorarbejde.
Der var enighed om, at emnet tages op igen, når Frivilligcentret er kommet på plads på Aulby Skole. TW
tænker opgaver og mulighederne ind.
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11.

Kontoret ’siden sidst’

a.
Kontakt med foreningerne
Der er pt. meget travlt på kontoret. Mange henvendelser både pr. telefon og pr. mail.

TW

Det er glædeligt at mange af vore foreninger bruger os
til sparring og til hjælp ifht. markedsføring og profilering
af deres arrangementer. Endvidere får vi i øjeblikket
mange henvendelser fra Kommunes forskellige afdelinger med forespørgsel på hjælp til markedsføring af
arrangementer, projekter og hvervning af frivillige til
borgere med særlige behov.

b.
Grundfinansiering 2016
Socialstyrelsen har netop tilkendegivet, at vores ansøgning om tilskud til grundfinansieringen er imødekommet for 2016.
c.
Hjemmeside & sociale medier
Fortsat stor aktivitet på både hjemmeside og Facebook.
12.

Eventuelt

Intet at bemærke.

Næste møde:
26.05.2016 kl. 10.00 i mødelokale 3, Assensvej 100 D
Generelle oplysninger til foreningerne:
Frivilligcentret ligger i Bakkehuset, Assensvej 100 C, Middelfart, og I finder indgangen bag om bygningen.
Kontakt Frivilligcentret, når I ønsker at booke mødelokale 3, Assensvej 100 D, Middelfart. Her er handicapindgang og –toilet, tekøkken
og plads til mindst 16 personer.
Vigtigt:
Husk at kontakte Frivilligcentret, når I har ændringer i kontaktoplysningerne.

6

